
المحاضرة الرابعة عشر

 . ه��ذا م��ادام العم��ل)كالبناء ، والغ��راس ، والرض ، ...(في شئ معين ، أو )كعمل الطبيب ، والمحامي ، والمقاول، ...(عمل معين 

 ع��ن مح��ل، وهو لصيق بالش��خص ص��احب الح��ق ، )سلطة الستئثار والتسلط(مضمون الحق أو الشئ يمثل نفعا للشخص . ويختلف 

، وهو مستقل عن الشخص صاحب الحق.)العمل أو الشئ(الحق 

 مضمونه س�لطة التص�رف أو النتف�اع بالش�ئ، ف�ي حي��ن أن محل�ه ه�و الش�ئ ذات�ه. ومح�ل الح�ق يختل�ف تبع�ا لن�وع ه��ذا (الملكية حق

.)الحق

قد يكون النشاط الرادي للشخص هو محل الحق، فما هي طبيعة وشروط العمل الذي يمكن أن يكون محل للحق ؟

، أو بإعطاء شيء.)المتناع عن عمل(، أو سلبيا: )اللتزام بعمل(قد يكون العمل محل الحق إيجابيا: 

أن يكون العمل ممكنا :
أي أن يكون مقدورا- في ذاته، وبالنسبة للمدين، فإذا كان مستحيل انعدم الحق.

والستحالة التي تلحق العمل محل الحق قد تكون (مطلقة، أو نسبية).

أن يكون العمل معينا :

أي أن يكون محددا- أو قابل- للتحديد، بحيث يبين نوعه وكمه وزمانه ومكانه وكل ما ينفي عنه الجهالة.

أن يكون العمل مشروعا :

أي أن يقره القانون.

من مواصفات الشياء التي يمكن أن تكون محل للحق هي :

- أن تكون مما يمكن حيازته ، فمثل- ل يمكن حيازة أشعة الشمس.1
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- أن تكون صالحة للنتفاع بها انتفاعا- مشروعا- ، فمثل- من يسئ استعمال حقه يمنع من النتفاع به قانونا-.2

- أل تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون ، فمثل- أشعة الشمس، والموال العامة.3

المال هو الحق ذو القيمة المالية ، والشئ هو محل هذا الحق.

والمال قد يكون متقوما أو غير متقوم.

والحماية القانونية ل تكون إل بالنسبة للمال المتقوم.

يقسم المشرع الشياء بحسب طبيعتها إلى أشياء :

المادية وغير المادية :
 الشئ المادي هو كل ما يكون مستقل بذاته وتدركه الحواس، ويمكن النتفاع به بطبيعته أو بحكم القانون. والشياء المادية ل

تقع تحت حصر.

والشئ غير المادي هو كل ما ل يمكن إدراكه إل عن طريق الفكر أوبالتصور. والشياء غير المادية ل تقع تحت حصر أيضا-.

الثابتة والمنقولة :
الشئ الثابت كل ما هو مستقل بذاته ثابت في حيزه بحيث لو نقل من مكانه لتلف أو تعذر النتفاع به ، ويسمى ذلك بالعقارات.

والشئ المنقول هو كل ما عدا العقار.

ومن نتائج التفرقة بين العقار والمنقول
وجوب إثبات انتقال الملكية بالتسجيل في العقار ، بينما تنتقل في المنقول بالحيازة.

للستهلك :
 ويقصد بالشياء القابلة للستهلك الشياء التي تستهلك، أو ل ينتفع بها إل باستهلكها كليا ول يتكرر استعمالها. وينطبق هذا
 الوصف ولو تكرر استعمال تلك الشياء إستثناء على غير طبيعتها وبصورة عرضية. فالرادة أو نوع الستعمال ل

يمكن أن تحدد نوع الشئ على خلف طبيعته.

 أما الشياء غير القابلة للستهلك فيقصد بها الشياء التي يتحقق النتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها. وينطبق هذا
الوصف ولو تلف الشئ من أول استعمال.

من نتائج التقسيم
 أن من الحقوق العينية ما ل يرد إل على الشياء غير القابلة للستهلك، حيث يلزم لصاحب حق النتفاع ، وحق الرتفاق ،

وحق الستعمال برد الرقبة.

من العقود ما ل يرد إل على الشياء غير القابلة للستهلك، كاليجار والعارية.

المثلية والقيمية :
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 الشياء المثلية هي الي تعين بنوعها لتشابه أفرادها، ويقوم بعضها مقام البعض الخر. وكل ما هو مثلي يقاس بالوزن أو
بالكيل بسبب عد تمييز أفراده. كالحبوب والثمار من نفس النوع، مثل .

 والشياء القيمية هي التي ل تتشابه في أفرادها ول يقوم بعضها مقام البعض الخر. وكل ما هو قيمي يقاس بالنوع بسب يمييز
أفراده عن بعضها البعض.

من نتائج التقسيم
 في الشياء المثلية يجوز الوفاء بالشئ أو مثله ، أما في الشياء القيمية يجب الوفاء بذات الشئ. إذا هلك الشئ القيمي ينقضي

اللتزام لستحالة الوفاء، أما هلك الشئ المثلي فيمكن الوفاء بمثله ، ولهذا يقال: المثليات ل تهلك.

 في المنقول القيمي تنتقل الملكية بمجرد التعاقد، وفي المنقول المثلي ل تنتقل إل بالفراز. المقاصة بين الدينين ل تقع إل بين
المثليات المتحدة في النوع والجودة.

العقار بطبيعته:
وهو العقار أصل-. أي ما يتصف بالثبات والستقرار.

والعقار بطبيعته ثلثة أنواع :

الرض - البنية والنشاءات - الغراس والنباتات.

العقار بالتخصيص :

هو منقول بطبيعته، ويخصص لخدمة عقار فيلحقه قانونا حكم العقار.

يشترط لعتبار المنقول عقارا بالتخصيص 
- وضع المنقول في خدمة عقار بطبيعته بحيث يرتبط الول بالثاني حكميا.1

- تخصيص المنقول لخدمة العقار ل لصاحب العقار.2

- أن يكون المنقول المخصص لخدمة العقار مملوكا لصاحب العقار.3

- المنقول بطبيعته 1

وهو المنقول أصل-، سواء كان ماديا- أو معنويا-.

- المنقول بحسب المال 2

 هو العقار بطبيعته الذي يأخذ حكم المنقول بالنظر إلى الحالة التي سيؤول إليها، أي أنه سيصير منقول، وأن هذه الصيرورة
وشيكة الوقوع.

3لللللل للللل 



المحاضرة الرابعة عشر

مثل : المبنى اليل للسقوط ، الشجار المعدة للقلع، ....

- أن تتجه إرادة المتعاقدين صراحة إلى فصل الشئ عن الرض.1

- أن يكون إعداد الشئ ليصبح منقول بات وشيك الوقوع، وليس مجرد احتمال، أو مؤكد الوقوع ولكن بعيد الوقوع.2

 مما ل شك فيه أن قواعد القانون في تنظيمها لعلقات الشخاص في المجتمع إذا قررت حقا لحد الطراف تقرر
 بالضرورة واجبا على الطرف الخر المقابل تلزمه فيه باحترام هذا الحق ومنع العتداء عليه . فالحق إذا اختصاص
 قانوني مزود بوسائل حماية مختلفة تكفل احترام المصلحة التي يهدف إلى تحقيقها. ولكن الحماية القانونية التي يزود
 بها الحق والتي تكفل احترامه اختلف الفقهاء بصدد اعتبارها أو عدم اعتبارها عنصرا من عناصر الحق . وعلى كل

 حال فالوسائل التي تتحقق بها الحماية القانونية للحق متعددة ومختلفة وفرها القانون لصاحب الحق ، منها وسيلة
قانونية بدون دعوى ، ووسيلة قانونية بدعوى.

الوسيلة الولى:

 فالوسيلة الولى يوفرها القانون لصاحب الحق للوصول بواسطتها إلى حقه بدون دعوى ؛ أي بدون اللجوء إلى القضاء وإقامة
الدعوى لديه مطالبا بالحق . وهو ما يسمى بالتظلم الداري ؛ أي التظلم بالعرائض

الوسيلة الثانية:

 أما الوسيلة الثانية التي وفرها القانون لحماية الحق فهي (الدعوى) . أي طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء . والدعوى
 أهم وسيلة لحماية الحق وتقام أمام المحاكم النظامية بالجراءات المنصوص عليها في قوانينها التي تبدأ بتقديم لئحة

الدعوى إلى المحكمة المختصة .

بين مفهوم محل الحق .

بين أقسام محل الحق .
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بين شروط محل الحق .

بين تقسيمات الشياء .

فرق بين العقار والمنقول .

بين وسائل القانون في إقرار وجود الحقوق .
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